
 
  

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), drugega odstavka 1. člena in 
določb 12.2 poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in 20. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) na svoji ______ seji, dne _____________ sprejel naslednji  
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v 

Mestni občini Velenje 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 20/20; v nadaljevanju: Odlok) se v 4. členu v prvem odstavku v prvi alineji pred besedo 
»delujejo« doda beseda »aktivno«. 
 
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu enajste alineje pika nadomesti z vejico in dodata novi, 
dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita: 
» - imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in 
   - imajo sprejet finančni načrt za tekoče proračunsko leto, ki ga skupaj s potrjenim programom za   
     tekoče leto in vlogo posredujejo občinski upravi.«. 
 

2. člen 
 
V Odloku se naslov V. poglavja in 7. člen spremenita tako, da se glasita: 
»V. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
                 7.    člen 
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo popolne vloge organizacij upokojencev, ki v celoti 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev (popolne vloge). 
 
Razpisana sredstva se razdelijo na naslednji način: 
1. 30 % sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov organizacij upokojencev, se v enakem 
deležu porazdeli med vse prejemnike za zagotovitev ustreznih pogojev delovanja in organiziranja 
programov. 
 

Znesek sofinanciranja na prejemnika = 
skupni znesek za sofinanciranje v EUR x 30 % 

število prejemnikov
  

  
2. 70 % sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov organizacij upokojencev, se razdeli med 
organizacije upokojencev za izvajanje programov glede na število članov organizacij upokojencev. 
Organizacije upokojencev, ki združujejo več organizacij upokojencev, lahko prejmejo največ 10 % teh 
sredstev. 
 

Znesek sofinanciranja na člana = 
skupni znesek za sofinanciranje v EUR x 70 % 

skupno število članov prejemnikov 
  

 
Programi se ocenijo po zgoraj navedenih merilih in na način, ki se natančneje opredeli v javnem 
razpisu.«. 
 
 



 
  

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 0070-0010/2022 
Datum:       
                                                                           župan Mestne občine Velenje                     

Peter DERMOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravno podlago predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov 
organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve 
odloka) predstavljajo naslednji predpisi: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), ki:  

• v 21. členu določa, da lahko občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina 
za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje službe socialnega skrbstva, za 
predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in 
ostarele; ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;  

• v 65. členu določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, 
pravilniki in navodili; 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), ki: 

• v drugem odstavku 1. člena določa, da se določbe tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi 
za občine in 

• v poglavju 12.2 podrobneje določa postopke za dodelitev sredstev sofinanciranja; 
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22), ki v 20. členu določa, da občinski svet 
sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine. 
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA SO: 
S spremembami in dopolnitvami odloka spreminjamo merila za izbor programov na javnem razpisu, saj 
na podlagi pridobljenih izkušenj ocenjujemo, da veljavna merila niso ustrezna oz. ne omogočajo 
pravičnega ovrednotenja posameznih programov in posledično pravične razdelitve sredstev glede na 
število članov v posamezni organizaciji upokojencev (organizacije upokojencev, ki imajo več članov, 
bodo posledično prejela tudi več sredstev). Na podlagi pobud prijaviteljev na javni razpis se spreminja 
tudi obseg oz. vsebina javnega razpisa tako, da je prijava za prijavitelje bolj razumljiva in enostavna.  
  
 
 



 
  

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Sprejem sprememb in dopolnitev odloka ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za občinski 
proračun. 
 
 
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 14/22) predlagamo, da se spremembe in dopolnitve odloka obravnavajo po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. 
 
 
 
V Velenju, 18. 11. 2022 
 
 
 
 
Pripravile:                                                                         Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.                                         vodja Urada za družbene dejavnosti 
Nina Blažič, univ. dipl. prav., l.r. 
Judita Zager, univ. dipl. ekon., l.r.  
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) predlagam 
svetu, da ta odlok sprejme. 
  
   

župan Mestne občine Velenje                     
 Peter DERMOL, l.r. 
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